Renovering af fjernvarme i Haven og Lunden
Til husstanden (side 1 af 2)
UDSKIFTNING AF FJERNVARMELEDNINGER
Vi kontakter dig, fordi vi skal i gang med at udskifte de eksisterende
fjernvarmeledninger i dit område, da de er ved at være udtjente.
Entreprenørarbejdet vil finde sted på hoved- og biveje i Haven og Lunden.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål eller brug for yderligere
oplysninger omkring projektet, er du velkommen
til at kontakte vores rådgivere fra LuVa Consult
APS:
• Martin Petersen tlf.: 60 66 01 18
• Jesper Pamhede tlf.: 31 37 60 77
Hverdage mellem kl. 9:00-15:00

Se hvad det betyder for dig
bagpå denne side →

ARBEJDET UDFØRES AF HOVEDENTREPRENØR

Spørgsmål vedr. byggeplads mm. kan rettes til
pladsformand Simon Poulsen på tlf. 31 62 42 66 og mail:
sip@ZL.dk
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Renovering af fjernvarme i Haven og Lunden
Til husstanden (side 2 af 2)
HVAD BETYDER DET FOR DIG?
I perioden fra d. 1. marts – 31. august 2021 vil der forekomme midlertidige
driftsforstyrrelser i fjernvarmenettet i forbindelse med
renovering/udskiftning af fjernvarmeledningerne i dit område.
Stikledningen skal udskiftes helt frem til din hovedhane i
teknikrummet/teknikskabet. Entreprenøren skal derfor have adgang til dit
teknikrum/teknikskab og krybekælder, hvor ledningen er placeret.

I perioden hvor gravearbejdet står på i dit område, vil det i tidsrummet
mellem 7.00-16.00 ikke være muligt at køre til og fra din ejendom. Hvis du
har behov for at kunne køre til og fra din matrikel i dette tidsrum, kan du
aftale nærmere med entreprenøren. I tidsrummet kl.16.00-7.00 vil der ligge
køreplader til indkørslen, og du vil således have køreadgang til din ejendom.
Vi håber på din forståelse og tålmodighed, mens arbejdet står på.

NY INDKØRSEL?
Det vil være muligt at få renoveret hele indkørslen for egen regning
med helt nye belægningssten, hvis det ønskes.
Der kan vælges mellem 4 typer belægningssten (priser inkl. moms):
• Herregårdssten, bondesten eller holmegårdsten (535 kr./m2)
• Fliser 40x40 (626,25 kr./m2)
• Græsarmeringssten (542,5 kr./m2)
• SF-Sten (527,5 kr./m2)
Såfremt du ønsker en ny indkørsel bedes du kontakte entreprenøren
Martin Juhl på mail MSJ@zacho-lind.dk

NYT FORTOV
I forbindelse med renovering af
fjernvarmledningerne har Greve Kommune
bevilliget nye SF-Sten til alle stikvejene.
Du skal være opmærksom på, at ved en
fortovsrenovering kan der forekomme små
opkanter ved overgangen til din indkørsel, da
fortovet ikke tilpasses den enkelte indkørsel.
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